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Allt för fasaden - helrätt med helmatt! 
Idag finns matta färgprodukter till hemmets alla delar, ute som 
inne. Efterfrågan kring de matta produkterna fortsätter öka 
och fördelarna till husfasaden är flera. Bland annat upplevs 
helmatta fasader ofta lugnare och döljer skavanker bättre, 
jämfört med blanka ytor.

I takt med den matta färgtrenden, som har blivit mer regel än 
undantag på allt från inredning till mode till bilar, har Alcro nu 
säkerställt att vi kan måla hela vår husfasad matt, även detaljer 
som fönster och snickerier. 
   Den helmatta fasaden inom svensk byggnadstradition är 
ingen nyhet. Ett av de mest kända exemplen på detta är de 
klassiska, faluröda trähusen. Både den röda färgen och den 
matta ytan är signifikant för dessa hus, som traditionellt är 
målade med slamfärg. Under modern tid har användandet av 
slamfärg minskat, eftersom den är svår att använda på vatten-
avvisande och blanka ytor.
   Alcros mattaste fasadfärg heter Bestå Arkitekt och är en 
helmatt och högkvalitativ färg för träfasader utomhus. En matt 
fasad upplevs ofta även lugnare, eftersom färgen inte reflekterar 
lika mycket ljus och blänker lika mycket. Bestå Arkitekt ger 
en djup kulöråtergivning, speciellt i mörka kulörer. Helmatta 
fasader är även generellt mer förlåtande och döljer skavanker 
bättre, jämfört med en blank fasad.
   Skillnaden mellan färg och färg är stor där både täckning, 
glans, hållbarhet och slutresultat påverkas av färgvalet. På 
samma sätt som man ofta provmålar olika kulörer och nyanser 
är det även bra att provmåla olika färgtyper.
   Alcros bästa sortiment av exteriöra fasadprodukter till trä-
hus finns samlat under namnet Bestå, ett fasadsystem som 
är anpassat efter vårt nordiska klimat med ostadigt väder och 
snabba temperaturväxlingar. Färgernas egenskaper gör att 
huset ser nymålat ut längre och därmed behöver man inte måla 
om så ofta.
   Sedan tidigare finns fasadfärgen Bestå Briljant, terrassoljan 
Bestå Bevara och fönsterfärgen Bestå Utsikt. Från och med i 
år ingår även produkterna Bestå Arkitekt och den halvmatta 
fasadfärgen Bestå Solist i Bestå-familjen. Utöver det tillkommer i 
också nyheten Bestå Accent, en helmatt fönster- och snickerifärg. 
   Burkarna inom Bestå-sortimentet har Alcros nya burkdesign 
och är tillverkade av delvis återvunnen plast. Samtliga produkter 
finns i butik från och med vecka 10. 

Alcro är Sveriges ledande färgvarumärke med över 100 års erfarenhet av färg och målning. Alcro erbjuder färg och färgnära produkter till konsument 
och yrkesmålare med ett unikt sortiment, som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete sedan 1906.

Bestå Arkitekt är Alcros helmatta högkvalitativa färg för träfasader 
utomhus, utvecklad för att ge fasaden ett vackert matt utseende. 

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Amanda Söderholm, +46 762 45 09 07, amanda@perpr.se 
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Bestå-sortimentet är Alcros bästa utomhusprodukter, anpassade efter 
vårt nordiska klimat.


